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TUBAPACK, a.s.
Všeobecné obchodné podmienky
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1 Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) na dodanie tovaru sa
riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou TUBAPACK, a.s., so sídlom Priemyselná 12, 965 63
Žiar nad Hronom, IČO: 36629723, zapísanou v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde
v Banskej Bystrici, v oddieli Sa, vložka číslo 800/S (ďalej len „TUBAPACK, a.s.“) a každou
fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá je Kupujúcim tovaru podľa týchto VOP (ďalej
len „Kupujúci“).
1.2 Právne vzťahy medzi TUBAPACK, a.s. a Kupujúcim sa riadia týmito VOP, kúpnou zmluvou
uzatvorenou s TUBAPACK, a.s., inými zmluvami uzavretými s TUBAPACK, a.s., a pokiaľ nie sú
týmito dokumentmi upravené inak, riadia sa všeobecne záväznými právnymi predpismi
Slovenskej republiky, predovšetkým Obchodným zákonníkom.
1.3 TUBAPACK, a.s. a Kupujúci si môžu v kúpnej zmluve alebo v iných dohodách a
dokumentoch, upraviť práva a povinnosti odlišne od ustanovení týchto VOP, pričom tieto
odchylné dojednania majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Zmeny vo VOP počas
trvania zmluvného vzťahu medzi účastníkmi nemajú vplyv na dohodami a zmluvami odlišne
upravené práva, a to ani napriek tomu, že zmeny vo VOP boli vykonané neskôr.
1.4 V prípade, že Kupujúci uzavrel s TUBAPACK, a.s. ročný kontrakt, majú podmienky
dohodnuté v tomto kontrakte prednosť pred podmienkami v čiastkovej kúpnej zmluve. Čiastková
kúpna zmluva uzatvorená medzi konkrétnym Kupujúcim, musí vychádzať z podmienok
stanovených ročným kontraktom uzatvoreným medzi týmto Kupujúcim a TUBAPACK, a.s..
2. ZÁKLADNÉ POJMY
2.1 Tovar – produkty TUBAPACK, a.s., ktoré musia byť presne špecifikované v kúpnej zmluve.
2.2 Predávajúci – spoločnosť TUBAPACK, a.s., so sídlom Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad
Hronom, IČO: 36629723, zapísanou v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Banskej
Bystrici, v oddieli Sa, vložka číslo 800/S.
2.3 Kupujúci – právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uzatvorila so spoločnosťou
TUBAPACK, a.s. kúpnu zmluvu, či už ústne alebo písomne.
2.4 Účastníci – Predávajúci a Kupujúci, zmluvné strany.
2.5 Písomná forma dokumentov – formou listu, faxu, elektronickou poštou, t.j. e-mailom.
2.6 Miesto dodania – ak nie je v zmluve uvedené inak, za miesto dodania sa považuje adresa
Predávajúceho uvedená na kúpnej zmluve (EXW, FCA podľa INCOTERMS).
2.7 Kúpna zmluva – písomná listina pod týmto názvom, ale aj akékoľvek vzájomne potvrdené
návrhy účastníkov, ktoré obsahuje základné náležitosti: predmet kúpy a jeho špecifikáciu, dátum
dodania, kúpnu cenu, napr. ponuka a objednávka.
2.8 Poisťovateľ pohľadávok – poisťovňa, s ktorou má Predávajúci uzavretú zmluvu na poskytnutie
poistnej ochrany pred rizikom nezaplatenia pohľadávok.
2.9 Poistné krytie – výška kreditného limitu schváleného Poisťovateľom pohľadávok pre
Kupujúceho.
3. SPÔSOB OBJEDNANIA TOVARU
3.1 Kupujúci si objednáva tovar spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku
VOP. Objednávku je Kupujúci povinný zaslať písomne.
3.2 Objednávka musí obsahovať:
a) obchodné meno Kupujúceho,
b) sídlo Kupujúceho,
c) presnú špecifikáciu druhu objednávaného tovaru a v prípade, že ide o nový výrobok musí byť
uvedená aj grafická predloha. Táto špecifikácia by mala obsahovať:
- priemer tuby, - dĺžka tuby, - materiál (hliník, laminát),
- typ laminátu (ABL, PBL), - typ uzáveru, - typ krčku (závitovanie, priemer otvoru krčku),
- membrána,
- rondela,
- grafická predloha (v prípade, že ide o nový výrobok) mala by mať nasledovnú formu:
- grafický formát: v .pdf alebo .ai, (Adobe Illustrator),
- s grafikou je potrebné zaslať aj typy použitého písma (fonty) alebo ich previesť na krivky,
- rozlíšenie: min. 300 dpi, - počet farieb,
- farby potlače definované podľa PANTONE vzorkovníka,
- druh laku na laminátovej fólii (matný alebo lesklý).
d) spôsob balenia,
e) množstvo túb a požadovaný termín dodania,
f) spôsob odberu a miesto dodania tovaru,
g) meno, priezvisko a telefonický kontakt na osobu, ktorá je za Kupujúceho oprávnená vybavovať
konkrétnu objednávku.
3.3 Zavedenie výrobku do výroby, zmeny v dizajne (zrušenie starého dizajnu):
- zavedenie výrobku do výroby, resp. zmena dizajnu je spoplatnená,
- Kupujúci sa zaväzuje informovať Predávajúceho o zmenách v dizajne pred vystavením
objednávky a poslať nový dizajn spolu s písomnou požiadavkou na zmenu dizajnu,
- pred realizáciou objednávky túb s novým dizajnom, musí byť dizajn schválený Kupujúcim
osobne, resp. písomným vyhlásením, ktorým Kupujúci dizajn schvaľuje.
3.4 V prípade zrušenia objednávky, je Kupujúci povinný uhradiť všetky náklady súvisiace s
prípravou výroby (nátlačky, štočky, atď.).
3.5 V prípade, že Kupujúci neodoberie objednaný tovar, je povinný Predávajúcemu zaplatiť
zmluvnú pokutu vo výške 50% z kúpnej ceny za objednaný tovar pokiaľ tovar ešte nebol
vyrobený a 100% z kúpnej ceny pokiaľ tovar už bol vyrobený, a to najneskôr do dňa, kedy mal
byť tovar podľa objednávky dodaný.
3.6 Zmluvná pokuta je splatná na základe faktúry vystavenej Kupujúcim so splatnosťou 30 dní.
4. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY
4.1 Zmluva je považovaná za uzatvorenú keď:
- Predávajúci písomne potvrdí objednávku prijatú od Kupujúceho, alebo
- Kupujúci písomne potvrdí, že akceptuje ponuku od Predávajúceho v rozsahu platných
zmluvných podmienok stanovených Predávajúcim, alebo
- Predávajúci a Kupujúci na znak súhlasu uzatvoria zmluvu.
4.2 Materiály ako sú prospekty, katalógy, obrázky, výkresy a iné údaje o tovare sa chápu ako
informatívne, pokiaľ nie sú výslovne vyhlásené za záväzné.
4.3 Predávajúci si ponecháva vlastnícke a autorské práva k technickej dokumentácii, katalógom,
výkresom a iným podkladom súvisiacich s predajom tovaru, a to bez výhrad. Kupujúci nie je

oprávnený využívať, prekladať, kopírovať a poskytovať tretím osobám akékoľvek materiály alebo
dokumentáciu súvisiacu s tovarom.
4.4 Akékoľvek zmeny ku kúpnej zmluve musia byť uskutočnené výlučne v písomnej forme a
musia byť písomne potvrdené oboma účastníkmi.
5. DODACIE PODMIENKY
5.1 Ak sú dodacie podmienky určené podľa INCOTERMS, platia tieto prednostne.
5.2 Predávajúci dodá tovar v mieste a v čase určenom v kúpnej zmluve. Dodanie tovaru bude
potvrdené dodacím listom, ktorý môže byť nahradený protokolom o odovzdaní tovaru, podpísaný
obidvomi účastníkmi kúpnej zmluvy. Dodací list alebo protokol o odovzdaní tovaru musí
obsahovať aspoň:
a) číslo kúpnej zmluvy,
b) obchodné meno, sídlo a IČO v prípade právnickej osoby, resp. meno a priezvisko, trvalé
bydlisko a číslo preukazu totožnosti v prípade fyzickej osoby Kupujúceho a Predávajúceho,
c) označenie tovaru,
d) preberajúcu osobu (meno a priezvisko, funkciu, identifikačné údaje),
e) miesto dodania tovaru,
f) dátum prevzatia tovaru.
Kupujúci môže po podpise kúpnej zmluvy zmeniť miesto dodania alebo čas dodania, a to
písomne. Pre Predávajúceho je zmena miesta alebo času dodania tovaru záväzná, len v prípade, ak
ich písomne potvrdí. Ak Predávajúci zmeny miesta a času dodania tovaru písomne potvrdí,
považuje sa to za zmenu kúpnej zmluvy. Pokiaľ zmenou miesta alebo času dodania tovaru
Predávajúcemu vzniknú vyššie náklady je Kupujúci povinný ich uhradiť.
5.3 Čas dodania tovaru môže byť stanovený presným dátumom, prípadne lehotou, ktorá začína
plynúť odo dňa podpísania kúpnej zmluvy. Pokiaľ je čas dodania stanovený lehotou, je
predávajúci oprávnený dodať tovar počas celej tejto lehoty aj po častiach. V prípade, že si
Kupujúci písomne u Predávajúceho objedná alebo vyžiada po podpísaní kúpnej zmluvy zmenu
niektorých vlastností dodávaného tovaru, je pre Predávajúceho táto zmena tovaru záväzná len
pokiaľ ju písomne potvrdí, pričom čas dodania Predávajúci môže zmeniť primerane podľa
okolností, a to písomne v predmetnom potvrdení zmeny tovaru. Potvrdenie zmeny tovaru sa chápe
ako zmena kúpnej zmluvy.
5.4 V prípade, ak Predávajúci nebude schopný dodať tovar v termíne stanovenom kúpnou
zmluvou z dôvodov vyššej moci, čas dodania tovaru sa primerane predlžuje o čas trvania dôvodov
vyššej moci. Za vyššiu moc sa považujú skutočnosti nepredvídateľné, prípadne predvídateľné, ale
neovplyvniteľné, pričom majú vplyv na vyhotovenie alebo dodanie predmetu kúpy, napr.: štrajky,
opatrenia orgánov verejnej moci, prírodné živly a katastrofy. Predávajúci je v zásade, pokiaľ to
bude možné, povinný oznámiť tieto skutočnosti Kupujúcemu, spolu s oznámením aspoň
približného možného času dodania tovaru. Pokiaľ sa v dôsledku vyššej moci stane plnenie
Predávajúceho nemožným, jeho povinnosť dodať tovar Kupujúcemu zaniká. V prípade, že sa
plnenie Predávajúceho v dôsledku vyššej moci stane splniteľným len pri zvýšených
hospodárskych nákladoch môže Predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť.
5.5 V prípade, že dodanie tovaru nie je možné z dôvodov, za ktoré zodpovedá Predávajúci, alebo
pokiaľ bude na majetok Predávajúceho vyhlásený konkurz, má Kupujúci právo po uplynutí
písomne poskytnutej primerane dostatočnej lehoty na plnenie od kúpnej zmluvy odstúpiť. Táto
lehota nesmie byť však kratšia ako doba trvania prekážky, ktorá toto oneskorenie spôsobila. Právo
Kupujúceho od kúpnej zmluvy odstúpiť sa vzťahuje výhradne na dodanie tovaru, ktorý ešte nebol
Kupujúcemu dodaný.
5.6 Termín dodania tovaru sa môže zmeniť aj v nasledujúcich prípadoch:
a) ak Predávajúci nezískal všetky informácie potrebné k výrobe túb,
b) ak Kupujúci neuhradí hodnotu predfaktúry v dohodnutej lehote splatnosti.
5.7 Pokiaľ je v zmluve dohodnuté, že predávajúci zabezpečuje prepravu tovaru, je Predávajúci
povinný dodať tovar na v kúpnej zmluve určené miesto a je povinný ho tam dopraviť na vlastné
náklady, ktoré sú zarátané v cene tovaru, ak nebolo dohodnuté inak.
5.8 Pokiaľ Predávajúci nemôže tovar v mieste dodania odovzdať Kupujúcemu, pretože tento
neposkytol potrebnú súčinnosť, tovar sa považuje za dodaný v momente jeho dopravenia na
určené miesto dodania tovaru. Kupujúci je povinný nahradiť všetky náklady, ktoré vzniknú
Predávajúcemu v dôsledku neprevzatia tovaru, všetku škodu a ušlý zisk.
5.9 V prípade, ak si Kupujúci tovar neprevezme ani po výzve Predávajúceho je Predávajúci
oprávnený účtovať Kupujúcemu odplatu za skladovanie vo výške 20 % z kúpnej ceny tovaru, za
každý začatý mesiac skladovania. To platí aj v prípade, že Kupujúci požiada o odklad dodania
tovaru.
5.10 Pokiaľ sa Kupujúci a Predávajúci dohodli, že Predávajúci nezabezpečí prepravu tovaru, je
tovar dodaný momentom odovzdania tovaru na prepravu prvému dopravcovi, ak zmluva určuje
odoslanie tovaru predávajúcim.
5.11 Predávajúci spolu s predmetom kúpy odovzdá Kupujúcemu všetky doklady a listiny
dohodnuté v kúpnej zmluve (dodací list, CMR, certifikáty, príp. iné dokumenty).
5.12 Tovar sa považuje za dodaný v dohodnutom množstve ak rozdiel voči objednanému
množstvu je v tolerancií +/- 10% pri objednávkach pod 100 000 kusov a v tolerancií +/- 5% pri
objednávkach nad 100 000 kusov.
5.13 Kupujúci je povinný tovar ihneď po tom, čo získa možnosť s ním nakladať, dôkladne
prezrieť a zistiť, či nemá vady a či bol dodaný s príslušnými dokladmi. Všetky zistené vady je
Kupujúci povinný bezodkladne písomne oznámiť Predávajúcemu, najneskôr do 48 hodín od
momentu, kedy získal možnosť s tovarom nakladať.
5.14 Pokiaľ Kupujúci v rozpore s povinnosťami stanovenými kúpnou zmluvou alebo týmito VOP
neprevezme tovar, a to ani po písomnej výzve Predávajúceho a uplynutí dodatočnej lehoty na
prevzatie, je Predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Práva zo vzniknutej škody tým
nie sú dotknuté.
5.15 Pokiaľ Predávajúci nedodá tovar v čase a na mieste dohodnutom v kúpnej zmluve je
Kupujúci oprávnený požadovať zmluvnú pokutu.
5.16 Pokiaľ je Predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru, a to aj napriek písomnej výzve
Kupujúceho a uplynutí primeranej lehoty na dodanie, má Kupujúci právo od kúpnej zmluvy
odstúpiť. Ak sa plnenie Predávajúceho stane nemožným a táto nemožnosť plnenia bude
preukázateľne spôsobená zavinením Predávajúceho, Kupujúci má právo požadovať náhradu
škody. V každom prípade sa nárok na náhradu škody Kupujúceho obmedzuje na sumu
predstavujúcu 5% hodnoty tovaru alebo jeho časti, ktorá pre nemožnosť plnenia nemohla byť
Kupujúcemu dodaná. Nároky na náhradu škody Kupujúceho, ktoré presahujú sumu
zodpovedajúcu 5% hodnoty tohto tovaru, sú vylúčené. Predávajúci nie je povinný poistiť tovar pre
prípad škody počas jeho prepravy, ak kúpna zmluva s Kupujúcim neustanoví inak.
6. CENA TOVARU
6.1 Ceny uvádzané Predávajúcim v kúpnej zmluve sú zmluvné. V prípade, že s Kupujúcim bol
uzatvorený ročný kontrakt, sú ceny určené na základe tohto ročného kontraktu. V ostatných
prípadoch sú ceny určované individuálne.
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6.2 V prípade, že nie je dohodnuté inak, sú ceny tovaru uvádzané bez DPH.
6.3 Zničenie, poškodenie, strata predmetu kúpy v čase, keď nebezpečenstvo škody na tovare
prešlo na Kupujúceho nemá vplyv na povinnosť riadne a včas zaplatiť Predávajúcemu kúpnu
cenu.
7. PLATOBNÉ PODMIENKY
7.1 Kupujúci je povinný za tovar riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu a to podľa podmienok
určených v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku.
7.2 Kúpna cena tovaru je splatná do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry Predávajúcim Kupujúcemu
za podmienky, že Poskytovateľ poistenia schváli kupujúcemu dostatočné Poistné krytie.
V prípade neposkytnutia dostatočného Poistného krytia pre Kupujúceho je Kupujúci povinný
uhradiť predfaktúru vystavenú Predávajúcim pred začatím výroby.
V prípade, že objem neuhradených faktúr a prijatých objednávok Kupujúceho presiahne čiastku
Poistného krytia stanoveného pre Kupujúceho, je Kupujúci povinný ihneď uhradiť rozdiel medzi
svojimi záväzkami a výškou Poistného krytia.
7.3 Kúpna cena tovaru sa v prípade bezhotovostnej platby považuje za uhradenú dňom pripísania
na účet Predávajúceho.
7.4 Kúpna cena tovaru je splatná v zásade v eurách, ak nie je dohodnuté inak.
7.5 Pokiaľ Kupujúci nezaplatí akúkoľvek platbu alebo kúpnu cenu tovaru alebo jej časť v termíne
stanovenom kúpnou zmluvou alebo týmito VOP, má Predávajúci právo požadovať úroky z
omeškania z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Nárok Predávajúceho na náhradu škody tým
spôsobenej nie je dotknutý.
7.6 Predávajúci vystaví daňový doklad v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej
republiky. Kupujúci nie je oprávnený jednostranne platby znížiť, podmieňovať ich alebo
započítať.

vady na tovare. Kupujúci je povinný uskladniť všetok tovar, na ktorý si uplatňuje reklamáciu,
oddelene v jeho pôvodnom stave. Akékoľvek užívanie tovaru kupujúcim , resp. predaj tretej
strane, sa bude považovať za dodanie tovaru bez vád.

8. VLASTNÍCTVO, NEBEZPEČENSTVO ŠKODY
8.1 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru v momente, keď mu ho Predávajúci odovzdá
len v tom prípade, že Kupujúci uhradil kúpnu cenu na predfaktúru a nemá ďalšie pohľadávky,
voči Predávajúcemu, napr. poplatky, náhradu škody, zmluvné pokuty a pod.
8.2 V prípade, že Predávajúci má v čase dodania tovaru alebo v čase odovzdania prepravných
dokladov voči Kupujúcemu pohľadávky vyplývajúce z kúpnej zmluvy, nadobudne Kupujúci
vlastnícke právo až ich úplným uspokojením v zmysle výhrady vlastníctva uvedenej v článku 10
VOP.
8.3 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v momente, keď je tovar doručený
Kupujúcemu v dohodnutom mieste dodania. V prípade, že miestom dodania je sklad
Predávajúceho a Kupujúci napriek tomu, že mu bolo oznámené, že môže s tovarom nakladať, si
tovar neprevezme, nebezpečenstvo škody na tovare na Kupujúceho prechádza momentom, kedy si
mohol tovar po prvý krát prevziať.

10. VÝHRADA VLASTNÍCTVA
10.1 Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na upravenie niektorých práv a povinností medzi
Predávajúcim a Kupujúcim, keď Kupujúci tovar užíva, ale ešte k nemu nenadobudol vlastnícke
právo.
10.2 V prípade, že Kupujúci zaplatí kúpnu cenu tovaru až po jeho prevzatí, Predávajúci zostáva
vlastníkom tovaru až do času úplného zaplatenia kúpnej ceny tovaru Predávajúcemu (výhrada
vlastníctva).
10.3 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza v súlade s článkom 8 týchto VOP. Kupujúci je v
danom prípade len držiteľom tovaru. Pri použití tovaru, u ktorého existuje výhrada vlastníctva
podľa týchto VOP, zostáva tento tovar vo vlastníctve Predávajúceho. Pri použití tovaru, u ktorého
existuje výhrada vlastníctva podľa týchto VOP s iným tovarom vo vlastníctve Kupujúceho,
nadobúda Predávajúci spoluvlastnícke právo k novej veci v pomere účtovnej ceny tovaru, u
ktorého existuje výhrada vlastníctva podľa týchto VOP, k účtovnej cene iného použitého tovaru.
Až do doby, kým sa Kupujúci stane vlastníkom tovaru, je povinný ho uskladňovať na svoje
náklady vo vhodnom prostredí a vhodných podmienkach. V prípade akéhokoľvek poškodenia
tovaru alebo objavenia vady na tovare je Kupujúci povinný oznámiť to bezodkladne
Predávajúcemu. Kupujúci je povinný zaobchádzať s tovarom šetrne, dodržiavať bezpečnostné
predpisy a dodržiavať zásady správneho skladovania tovaru, uvedené v bode 9.2 týchto VOP.
10.4 Kupujúci nesmie dať do doby, kým sa stane vlastníkom tovaru tento tovar do užívania tretej
osobe, nesmie ho predať ani prenajať, zaťažiť, použiť na zabezpečenie svojich záväzkov.
10.5 Kupujúci je povinný nahradiť Predávajúcemu všetky náklady spojené s uplatnením a
vymožením vlastníckeho a spojených práv či nárokov viažucich sa k tovaru.

9. VADY TOVARU, ZÁRUKA ZA AKOSŤ
9.1 Zodpovednosť za vady tovaru, záruka za akosť tovaru a práva a povinnosti z nich vyplývajúce
sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
9.2 Ak nie je dohodnuté inak, záručná doba na dodaný tovar je 6 mesiacov odo dňa doručenia
tovaru Kupujúcemu. Predávajúci zodpovedá za vady na tovare, ktoré vzniknú počas trvania
záruky. Nezodpovedá však za vady, ktoré vznikli v dôsledku porušenia povinností Kupujúcim,
napr.:
- za vady tovaru, ktoré na ňom vznikli po prechode nebezpečenstva, za škody na tovare v dôsledku
prepravy, vonkajších zásahov a vplyvov, zásahov tretích osôb, za ktoré Predávajúci nezodpovedá,
- za vady tovaru, ktoré na ňom vznikli v dôsledku nesprávneho skladovania. Tovar je potrebné
skladovať až do okamihu spotreby v suchom, vetranom a neprašnom priestore pri teplotách od +
5°C do + 40°C. Palety nestohovať.
- za vady tovaru, o ktorých Kupujúci v čase uzatvorenia zmluvy alebo prevzatia tovaru vedel
alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť
- za vady tovaru, ktoré na ňom vznikli v dôsledku neadekvátnej prepravy, napr.: ak Kupujúci
prebalí paletu alebo zabezpečuje prepravu kartónových škatúľ voľne ložených (riziko znečistenia)
Zjavnými vadami tovaru sú najmä mechanické poškodenia tovaru, chýbajúce doklady súvisiace s
tovarom, nedodanie tovaru podľa špecifikácie, ktorá bola dohodnutá v kúpnej zmluve a všetky
ostatné vady, ktoré sú zistiteľné pri obhliadke vykonanej s odbornou starostlivosťou v súlade s
týmito VOP. Skryté vady tovaru, ako aj vady tovaru, za ktoré zodpovedá Predávajúci zo záruky, je
Kupujúci povinný bezodkladne po ich zistení písomne oznámiť Predávajúcemu, najneskôr však do
24 hodín od ich zistenia.
9.3 Podkladom pre skúmanie reklamácií môže byť:
- poskytnutý dôkaz, a to vo forme presvedčivých opodstatnených svedectiev (napr. správa z
prepravy, CMR, názor nezainteresovaných expertov, analýzy a vzorky tovaru podľa požiadaviek),
- písomná informácia od Kupujúceho so špecifikáciou vady reklamovaného tovaru (napr.: o akú
vadu tovaru ide; množstvo, ktorého sa to týka; percento vadného tovaru v dodávke, ktorej sa to
týka; dátum dodávky; číslo certifikátu kvality a pod.),
- štítky z kartónovej škatule, ktorej sa to týka spolu so vzorkou vadného tovaru a
fotodokumentáciou.
Časový limit pre skúmanie reklamácie je max. 4 týždne po obdržaní vzoriek.
9.4 Kupujúcemu zanikajú práva z vád tovaru ako aj z vád, na ktoré sa vzťahuje záruka a ktoré:
a) Kupujúci neoznámil v súlade s týmito VOP,
b) Kupujúci nezistil, pričom zistiteľné pri vynaložení odbornej starostlivosti boli, pretože
nevykonal obhliadku v súlade s týmito VOP alebo ju nevykonal s odbornou starostlivosťou,
c) Kupujúci zistil neskôr ako určujú tieto VOP, napriek tomu, že boli zistiteľné pri vynaložení
odbornej starostlivosti,
d) Kupujúci nepodložil podkladmi k preskúmaniu podľa predchádzajúceho bodu,
9.5 Predávajúci je povinný do 4 týždňov od doručenia oznámenia o vade tovaru rozhodnúť o
oprávnenosti reklamácie Kupujúceho alebo, pokiaľ nie je možné o oprávnenosti reklamácie
rozhodnúť bez obhliadky tovaru, tak v tejto lehote zabezpečí obhliadku tovaru. Kupujúci poskytne
Predávajúcemu plnú súčinnosť, aby obhliadku tovaru mohol vykonať.
9.6 Pokiaľ bude reklamácia posúdená ako oprávnená, Predávajúci určí lehotu a spôsob odstránenia
vady. Lehota na odstránenie vád bude určená v závislosti od zvoleného spôsobu odstránenia vady,
nesmie však presiahnuť 60 dní od doručenia rozhodnutia o oprávnenosti reklamácie Kupujúcemu.
a) V prípade chýbajúcich dokladov alebo príslušenstva je Predávajúci povinný ich bezodkladne
doručiť Kupujúcemu do miesta dodania.
b) V prípade iných vád je možné vadu odstrániť buď opravou, úpravou, výmenou za nový tovar,
alebo poskytnutím primeranej zľavy z ceny výrobku, pričom výber spôsobu odstránenia vád je na
Predávajúcom.
9.7 V prípade zamietnutia reklamácie je Predávajúci povinný uviesť dôvody zamietnutia.
9.8 Kupujúci je povinný pri vybavovaní reklamácií zabezpečiť Predávajúcemu alebo ním
povereným osobám prístup k tovaru a poskytnúť plnú súčinnosť, aby Predávajúci mohol odstrániť

9.9 Pokiaľ bude reklamácia vyhodnotená Predávajúcim ako neoprávnená a Predávajúci poskytne
relevantné dôkazy o tom, že predmet reklamácie zo strany Kupujúceho na tovar alebo službu je
neopodstatnený, nakoľko tovar bol vyrobený a dodaný v súlade s VOP, dojednanou kúpnou
zmluvou a ostatnými náležitosťami upravujúcimi zmluvný vzťah, je Kupujúci povinný dokončiť
plnenie kúpnej zmluvy, tovar odobrať a riadne zaplatiť. Predávajúci v prípade odmietnutia
finančného plnenia, na strane Kupujúceho môže požadovať okrem zaplatenia za tovar aj
kompenzáciu ďalších útrat (súdne trovy, právny zástupca, experti, náhrada škôd a pod.)
9.10 Pri rozhodovaní o uznaní predmetu reklamácie na strane Predávajúceho je okrem chyby na
tovare rozhodujúce aj množstvo chybných túb. Pokiaľ nie je druh chyby a rozhodujúce množstvo
chybných túb v súlade so schválenou AQL u Predávajúceho, reklamácia bude pre Kupujúceho
zamietnutá v celom rozsahu.
9.11 Kupujúci má možnosť dojednať si podmienky kontroly kvality túb, avšak pokiaľ nebudú
písomne dohodnuté a obojstranne schválené iné podmienky kontroly kvality túb, platia interné
ustanovenia Predávajúceho o kontrole kvality túb.
9.12 Nepatrné rozmerové a farebné odchýlky, najmä technicky podmienené bežné odchýlky
definované STN 16 270, STN EN 130 46 a DIN 5059, nemôžu byť považované za vadu tovaru a
neoprávňujú Kupujúceho k námietkam a nárokom z vád.
9.13 Ak predávajúci napriek písomnej výzve kupujúceho a uplynutiu lehoty na splnenie nesplní
povinnosť rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie alebo neodstráni vadu na tovare v lehote, ktorú si
určil po ukončení obhliadky , má Kupujúci právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

11. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY
11.1 Predávajúci a Kupujúci sú zodpovední za škodu, ktorú spôsobia porušením svojich
povinností. Predávajúci je povinný nahradiť Kupujúcemu vzniknutú škodu len do výšky poistného
plnenia zo zodpovednosti za tovar. Pokiaľ Predávajúci takúto poistnú zmluvu nemá dojednanú, tak
je povinný Predávajúci nahradiť Kupujúcemu škodu len do výšky nákladov na opravu
poškodeného tovaru alebo uvedenie poškodeného tovaru do pôvodného stavu.
12. UKONČENIE KÚPNEJ ZMLUVY
12.1 Kúpnu zmluvu je možné zrušiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením v súlade s týmto
článkom VOP a s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
12.2 Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak:
- Kupujúci je v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny tovaru, a to aj napriek písomnej výzve
Predávajúceho na jej uhradenie v primeranej dodatočnej lehote,
- po uzatvorení kúpnej zmluvy s Kupujúcim vznikli preukázateľné skutočnosti na strane
Kupujúceho, ktoré odôvodňujú oprávnené pochybnosti o možnostiach skorého a úplného plnenia
všetkých povinností a záväzkov zo strany Kupujúceho, hlavne vo vzťahu k zaplateniu kúpnej
ceny, je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho okamžitú úhradu kúpnej ceny tovaru
nezávislú na údajoch uvedených na faktúre,
- v ostatných prípadoch, keď to umožňujú tieto VOP, kúpna zmluva alebo platné všeobecne
záväzné právne predpisy.
12.3 Odstúpením kúpna zmluva zaniká. Platnosť kúpnej zmluvy sa končí v momente doručenia
odstúpenia Predávajúceho Kupujúcemu alebo neskorším dňom uvedeným v odstúpení.
Odstúpením od kúpnej zmluvy nezanikajú práva a povinnosti, ktoré vznikli v dôsledku porušenia
kúpnej zmluvy, a to najmä nárok na náhradu škody, zmluvné pokuty a iné sankcie, ušlý zisk a
pod.
13. AUTORSKÉ PRÁVA
13.1 Ak sa pri výrobe tovaru podľa podkladov Kupujúceho poruší autorské právo tretej osoby,
Predávajúci je oslobodený od akýchkoľvek nárokov a zodpovedností.
14. ŠPECIÁLNE NÁSTROJE, NÁTLAČKY, ŠTOČKY
14.1 Náklady na špeciálne nástroje, nátlačky, štočky atď. sa počítajú individuálne pre jednotlivé
prípady a oddelene od hodnoty tovaru.
14.2 Úhradou nákladov za špeciálne nástroje, nátlačky, štočky atď. nevzniká Kupujúcemu nárok
na ich nadobudnutie a zostávajú majetkom Predávajúceho.
14.3 Predávajúci sa zaväzuje, že špeciálne nástroje, nátlačky, štočky atď. uskladní pre Kupujúceho
jeden rok po dodaní tovaru.
15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
15.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa 1. januára 2017. Predávajúci je
oprávnený meniť obsah VOP, pre Kupujúceho sú však záväzné VOP platné v čase uzatvorenia
zmluvy. Nové znenie VOP je platné odo dňa zverejnenia na http://www.tubapack.eu/.
15.2 Kupujúci je počas trvania kúpnej zmluvy povinný oznámiť bezodkladne Predávajúcemu
zmenu obchodného mena, sídla, bydliska, IČO, bankového spojenia a ďalších údajov uvedených v
kúpnej zmluve. Kupujúci je povinný bezodkladne oznámiť Predávajúcemu skutočnosť, že bol
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Všeobecné obchodné podmienky
podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, začatie exekučného konania a to, že
spoločnosť rozhodla o zrušení spoločnosti s likvidáciou.
16. ROZHODNÉ PRÁVO
16.1 Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa v celom rozsahu spravujú právom
Slovenskej republiky bez ohľadu na iné princípy jeho kolízneho práva. Úprava Dohovoru OSN o
zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa nepoužije. Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú
právomoc na riešenie všetkých sporov.
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